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Temat: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy warunkowej z Mostostal 

Warszawa S.A. 
 
Treść raportu: 
 

   RB 23/2013  
 
W nawiązaniu do raportu bieŜącego nr 7/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku, RB nr 15/2013, 
16/2013 oraz 21/2013 Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Wykonawca”) informuje, 
Ŝe w dniu  7 czerwca 2013 roku podpisany został Aneks nr 6 („Aneks nr 6”) do warunkowej 
umowy z dnia 18 grudnia 2012 roku zawartej pomiędzy Wykonawcą, a spółką Mostostal 
Warszawa S.A. („Zamawiający”) dotyczącej zaprojektowania, dostawy i montaŜu części 
technologicznej dla dwóch linii Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, składającej się z rusztu, kotła i instalacji 
oczyszczania spalin („Umowa”). 
 
Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie nr 7/2013 Umowa została zawarta pod warunkiem 
rozwiązującym tj. ulegnie ona rozwiązaniu w przypadku gdy klient końcowy - Zakład 
Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - nie 
zaakceptuje bezwarunkowo Wykonawcy oraz warunków Umowy.  
 
W dniu 5 czerwca 2013 roku  Klient zaakceptował projekt koncepcyjny wraz z projektem 
technologicznym dla budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w Szczecinie, co stanowi o bezwarunkowej akceptacji 
Wykonawcy w związku z czym warunek rozwiązujący, o którym mowa powyŜej, nie ziścił się, 
a Umowa weszła w Ŝycie z dniem 28 lutego 2013 roku. 
 
Ponadto strony Umowy zmieniły postanowienia Kontraktu Podwykonawczego w zakresie  
Terminu ukończenia całości Robót (rozumianego jako wystawienie Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót) – na dzień 4 lipca 2015 roku oraz koniec ruchu próbnego i testowego 
(rozumianego jako wystawienie Świadectwa Wykonania) – na dzień 4 grudnia 2015 roku, 
a takŜe ustaliły, Ŝe w przypadku przekazania przez Mostostal Warszawa S.A. terenu budowy dla 
zakresu prac realizowanego przez RAFAKO S.A. po terminie 15 marca 2014 roku,  
automatycznej zmianie ulegnie termin realizacji tej umowy o ilość dni opóźnienia faktycznej daty 
przekazania terenu budowy dla zakresu prac realizowanego przez RAFAKO S.A. w stosunku do 
daty 15 marca 2014 roku. 
 
Aneks Nr 6 nie zmienia pozostałych istotnych postanowień Umowy. 
 
Podstawa prawna raportu bieŜącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej. 
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